12. april 2020
VELIKA
NOČ
Glasilo župnij Sv. Pavel v Preboldu in Marija Reka

Leto A
štev. 15
Letnik XVI.

»VSTAL JE KRISTUS, UPANJE MOJE!«
(Jn 20,1-9)
Najgloblje krščansko velikonočno voščilo je izraženo v besedah pesmi slednice za
praznik Gospodovega vstajenja: »Vstal je Kristus, upanje moje!« Velika noč je praznik
veselja in upanja. Upanje je pričakovanje prihodnjih dobrin, tistih, ki so nam obljubljene.
In Jezusovo vstajenje je obljuba, še več, poroštvo našega
vstajenja. Ruski kristjani si zato za veliko noč voščijo:
»Kristus je vstal, aleluja, vstali bomo tudi mi!«
»Upanje je vogelni kamen človeškega življenja,« ve
povedati slovenska ljudska modrost. In res je tako. Le
poglejmo: kdor je zdrav in mu gre dobro, upa, da bo tako
ostalo še naprej; kdor je bolan in mu gre vse narobe, upa,
da bo ozdravel in da se bo sreča nasmehnila tudi njemu;
mlad človek upa, da bo v življenju naredil in dosegel
velike reči; človek v zreli življenjski dobi upa na mirno
in spokojno starost v krogu svojih najdražjih … Eno
samo upanje nas je! Izraz upanje, upati pa pomeni tudi
življenjski pogum, hrabro tveganje. »Ta si pa veliko
upa!«
Vsa ta našteta upanja bi bila zelo krha, če ne bi bilo tistega
velikega upanja, ki je ena od Božjih kreposti, med katere
spadata tudi vera in ljubezen. Te tri lastnosti vernega človeka
so nosilni stebri krščanske resničnosti. Vera je namreč pogled
naprej, upanje pa usmerja korak prihodnosti, katere začetek je
vstali Kristus. V njem se je namreč pokazalo, kaj bomo vsi, če
se bomo v življenju dosledno ravnali po njegovem nauku in
zgledu – poveličani Božji otroci.

Peter in óni drugi učenec sta
šla ven in se odpravila h grobu.
Skupaj sta tekla, vendar je
drugi učenec Petra prehítel
in prvi prišel h grobu.
Sklônil se je in videl povôje,
ki so ležali tam,
vendar ni vstopil.
Tedaj je prišel tudi Simon Peter,
ki je šel za njim, in stopil v grob.
Videl je povôje, ki so ležali tam,
in prtič, ki je bil
na Jezusovi glavi,
a ne ob povôjih, temveč posebej
zvit na drugem mestu.
Tedaj je vstopil tudi
oni drugi učenec,
ki je prvi prišel h grobu;
in videl je in veroval.
(Jn 20,3–8)

Velikonočni kristjan mora biti živo, poosebljeno upanje. Ali
smo res? Velikokrat smo vse prej kot to. Namesto da bi
ljudem dejali pogum z besedo in ravnanjem, jih tlačimo, jih
spravljamo v obup. Kristjan mora gledati na življenje skozi
Jezusa Kristusa, ki je premagal smrt in vso hudobijo sveta;
ima moč, da to hudobijo premaga tudi v nas. Pravi kristjan zato živi iz nepremagljivega upanja!
Po: S. Čuk, Misli srca
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VELIKONOČNO VOŠČILO
Bratje in sestre! Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z besedami: 'In glej,
nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In je pristopil ter
odvalil kamen in je sédel nanj!'
Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je z njegovim
vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: 'Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog
Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba
Jagnjetova in njegova zaročenka se je
pripravila!'
Letošnja velika noč, dragi bratje in
sestre, je zaznamovana s posebno
preizkušnjo
svetovnih
razsežnosti:
čestitamo vsem strokovnim službam in
civilnim
oblastem
ter
se
jim
zahvaljujemo za izjemne napore, s
katerimi preprečujejo in omejujejo
širjenje hude nadloge. Gospod naj vam
povrne vaš trud in nas usliši, da zopet k
nam pridejo časi olajšanja.
Bratje in sestre! Vsem želimo globoko
doživetje in radostno izkustvo vstajenja
našega Gospoda in Zveličarja Jezusa
Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel:
'Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus! (Ef 5,14). Kakor
se naše telo vsako jutro prebudi in zakoraka v nov dan, tako naj se, morda po dolgem
času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno
prihodnost, novim bojem in novim zmagam naproti. Gospod nas vabi: 'Jaz sem svet
premagal!' (Jn 16,33).
Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem zamejcem in
izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim. Prav lepo pozdravljamo tudi vse
predstavnike drugih verstev: Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč! Aleluja!
V imenu Slovenske škofovske konference msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Temu voščilu naših škofov dodajam tudi svoje voščilo. Praznovanje velikonočnih
praznikov je letos res nekaj posebnega. Ostajamo doma.
Dragi župljani in župljanke.
Preko televizije, radia Ognjišče ali drugih medijev spremljate obrede velikonočnega
tridnevja. Na Veliko noč, ki je temeljni praznik naše vere bomo vsak zase praznovali
Jezusovo vstajenje. Sam pri zaprtih vratih obhajam obrede. Na veliko soboto zvečer
in veliko nedeljo zjutraj bom pri sv. maši bral evangelij v katerem bermo, da so v
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nedeljo zjutraj šle žene navsezgodaj h grobu. Bile so zaskrbljene in žalostne. Skrbelo
jih je, kako bodo prišle do Jezusovega telesa, da ga po takratnem običaju mazilijo
Učenci so se zaprli v dvorano zadnje večerje. Strah jih je bilo, da bo tudi njih
doletela enaka usoda, kot njihovega učitelja. V tistem nedeljskem jutru je bilo veliko
strahu, žalosti, razočaranja, bolečine, skrbi, … Potem,… potem pa se je zgodilo
nekaj neverjetnega. Ko so žene prišle do groba, so videle, da je grob odprt. Angel
jim pove, da Jezusa ni tukaj in jim pravi: »Vstal je od mrtvih!« Žene so takoj šle k
učencem in jim povedale, kaj se je zgodilo. »Jezus ni mrtev. Vstal je od mrtvih in
živi!«
To sporočilo veselja in upanja je danes še posebej namenjeno tudi nam. Tudi mi smo
v teh dnevih in tednih še posebej zaskrbljeni in v strahu zaradi pojava bolezni
koronavirusa Covid-19. Način našega življenja se je v trenutku spremenil. Morda se
nam je zaradi tega življenje nekoliko bolj zapletlo, nas kaj teži, bremeni, nas je strah,
se bojimo za svoje bližnje, ne vemo, kako naprej, …
Ko se zazremo v Jezusa, vemo, da je tudi zanj bil veliki petek zares težak. Vendar ni
obupal. Ni rekel: ne morem, ne zmorem več. Nase je sprejel križ in šel k cilju
naproti. Tudi mi doživljamo svoj življenjski veliki petek. Vsak na svoj način. Kakor
Jezus, moramo tudi mi vztrajati. Nikoli ne reci: Ne morem. Ne zmorem. Ne da se.
Po Jezusovem zgledu pojdimo naprej. Vsak dan, še posebej sedaj, ko obhajamo
velikonočne praznike se spominjajte: Jezus je vstal od mrtvih. Zame. Zate. Za vse
nas.
Pred našimi očmi naj bo sporočilo velike noči: Življenje je močnejše od smrti.
Ljubezen je močnejša od sovraštva. Solidarnost je močnejša od egoizma. Resnica je
močnejša od laži. Upanje je močnejše od obupa.
Vsem želim res milostno veliko noč. Letos jo bomo vsi praznovali nekoliko drugače.
Vi doma, jaz sam v cerkvi pri zaprtih vratih.
Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike. Lepo praznujte.
župnik Damjan

Mašni nameni
ŽUPNIJE SV. PAVEL IN MARIJA REKA
za + Jožefo Hribar – dar Kranjčevih ob pogrebu (1059)

VELIKA NOČ
12. april 2020
Viktor, mučenec
Apd 10,34.37-43; ps 118;
Kol 3,1-4; Jn 20,1-9

- za vse žive in + farane vseh treh župnij ter za
zdravje, za bolne in zdravstveno osebje
- za + Željka Ljubića – dar Anice in Albina Lebič ob
pogrebu (1482)
- za + Jožeta Flere (obl.) ter za + Slavkota Rovšnika
in + Ivana Rojnika (1612)
- za + Olgo Gorjup, za + Bokrove, Kovačeve in
Kobacove (1040)
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Velikonočni ponedeljek
13. april
Ida, redovnica

- za zdravje in v dober namen (1711)
- za + Romana Poteko (1534)

Apd 2,14.22-32; Mt 28,8-15

Torek
14. april
Valerijan, mučenec
Apd 2,36-41; Jn 20,11-18

Sreda
15. april
Helena, kneginja
Apd 3,1-10; Lk 25,13-35

Četrtek
16. april
Bernardka Lurška, redovnica
Apd 3,11-26; Lk 24,35-48

Petek
17. april
Rudolf, mučenec
Apd 4,1-12; Jn 21,1-14

Sobota
18. april
Galdin, škof
Apd 4,13-21; Mr 16,9-15

2. VLIKONOČNA,
NEDELJA BOŽJEGA
USMILJENJA
19. april 2020
Leon IX., papež
Apd 2,42-47; Ps 118;
1 Pt 1,3-9; Jn 20,19-31

- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje
- za + Jožeta Goropevšek – dar KD Antona Schwaba
ob pogrebu (1632)
- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje
- za + Milko (8. dan) in Slavka Kuneja (1715)
- za + Marico Ribič – dar Kregarjevih ob pogrebu
(1717)
- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje
- za zdravje in v dober namen (1716)
- za + Terezijo Obrez – dar sorodnikov iz Oplotnice
ob pogrebu (1718)
- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje
- za + Franca Sopotnika – dar Krkovih iz Matk ob
pogrebu (1719)
- za zdravje, za bolne in zdravstveno osebje
- za + Dragota Lokan (obl.), za + starše in sorodnike
(1477)
- za + Ivija Užmaha, Franca Grenko in Kati Randl
(1633)
- za vse žive in + farane vseh treh župnij ter za
zdravje, za bolne in zdravstveno osebje
- za + Martina Lebiča – obletnica (1525)
- za + Lojzeta Stanko – obletnica (1546)
- za + Antona Kobal in starše, za + Karlija Činča in
starše (1045)
- za Viktorja in Marijo Doler, za + Naratove in za +
Albina Dolar (1046)

MISEL TEDNA
Postati svet pomeni postati bolj v polnosti ti sam, postati tisti, ki ga je
Bog sanjal in ustvaril, ne pa fotokopija.
(papež Frančišek, Kristus živi, 162)
Župnijsko glasilo Pavlov list izdaja župnišče Sv. Pavel v Preboldu, Trg 5, 3312 Prebold, tel.: 03/57 24 183,
TRR: SI56 0510 0801 5113 562, TRR Karitas: SI56 0510 0801 5261 196;
Internetna stran: http://www.zupnija-prebold.si;
elektronska pošta: zupnija.prebold@telemach.net, damjan.ratajc@rkc.si,
Odgovarja Damjan Ratajc, župnik in dekan
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